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SVATÝ BLÁZEN
Milovaná dcera Boží, "žena silná"
z  Písma. Může žít s paradoxem a
tajemstvím,  soucítěním a
odpuštěním. Nepotřebuje trestat a
obviňovat druhé. Jako zcela zralá
žena může vést, být partnerem či
následovat - podle toho, co je
právě zapotřebí. Dostalo se jí
toho všeho. Byla tam.

                      Není-li
                  její bolest
              přetvořena v
         milosrdenství a
      pochopení

HOŘKNOUCÍ CESTAKRIZE STŘEDNÍHO
VĚKU

(věk 42 - 49)

PRÁCE TĚLA A DUŠE
(Věk 22-42)

SEBEZNIČUJÍCÍ MLADÝ BLÁZEN
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